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Qualiﬁcar para Competir

dos Países de Língua Portuguesa tem como objetivo
primordial promover o ensino, a formação e a qualiﬁcação proﬁssional dos cidadãos pertencentes à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, bem como a
capacitação e desenvolvimento sustentado das empre-
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sas e economias desses países.
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SEMINÁRIO 1

Gestão de Expatriados

Ciclo de Seminários
para a Internacionalização

O objetivo deste seminário visa sensibilizar os empresários e gestores para a necessidade de
adaptação cultural dos colaboradores expatriados à envolvente do país de destino,
adaptação essa fator chave de sucesso de qualquer projeto de internacionalização.

SEMINÁRIO 2

Estratégia e Plano de Desenvolvimento Internacional para Gestores
APRESENTAÇÃO
O presente programa tem como ﬁnalidade desenvolver um conjunto de
seminários a integrar no plano de formação para o desenvolvimento de
competências em gestão internacional, dirigido a quadros e dirigentes de
empresas.
PORQUÊ (QUE PROBLEMAS RESOLVE)
Necessidades de desenvolvimento de competências para a gestão internacional
nos vários níveis do saber: “Saber fazer”, “saber estar” e “saber ser “, de forma a
dotar as empresas de conhecimentos práticos de gestão em contexto
internacional.

Este seminário pretende desenvolver competências técnicas e comportamentais dos
decisores dos processos de internacionalização e da diplomacia económica.

SEMINÁRIO 3

Análise do Contexto e Estudo de Mercado Internacional
Este seminário tem por ﬁnalidade sensibilizar os empresários para a necessidade do
processo de internacionalização incluir um estudo de mercado abrangente.

SEMINÁRIO 4

PARA QUÊ (QUE RESULTADOS, OBJETIVOS A ATINGIR)
Pretende dotar as empresas de conhecimentos de gestão e de domínio dos
fatores de competitividade para o mercado internacional, reforçando a sua
capacidade de sobrevivência e de desenvolvimento do negócio.
COMO (PRINCIPAIS ATIVIDADES)
Seminário 1. Gestão de Expatriados
Seminário 2. Estratégia e Plano de Desenvolvimento Internacional para Gestores
Seminário 3. Análise do Contexto e Estudo de Mercado Internacional
Seminário 4. Incoterms e Meios de Pagamento Internacionais
Seminário 5. Eﬁcácia e Retorno na Gestão e Participação em Feiras
Seminário 6. Modos de Presença Internacional
Seminário 7. Plano de Marketing-Mix Internacional
Seminário 8. Monitorização do Desempenho Internacional

Incoterms e Meios de Pagamento Internacionais
Esta temática tem por objetivo dar a conhecer os direitos e obrigações de todos os
intervenientes numa transação em contexto internacional.

SEMINÁRIO 5

Eﬁcácia e Retorno na Gestão e Participação em Feiras
Esta ação tem por objetivo dotar as empresas de competências que permitam encontrar
a forma mais eﬁciente e eﬁcaz da participação em feiras internacionais.

SEMINÁRIO 6

Modos de Presença Internacional
DURAÇÃO
Seminários de 1 dia – 8 Horas

Esta formação tem por ﬁnalidade apoiar os empresários na tomada de decisão quanto à
estratégia de acesso e formas de entrada nos mercados externos.

LOCAL
Instalações da CE – CPLP
Avenida Almirante Reis, nº 113, 9º andar, 901
1150-014 Lisboa

Outros locais a designar

SEMINÁRIO 7

Plano de Marketing-Mix Internacional
O objetivo deste seminário é deﬁnir o modo de apresentação da empresa nas suas relações
com os mercados externos, através do alinhamento das estratégias de produto, distribuição e
promoção da empresa com o mercado alvo, adaptadas à realidade do mesmo.

Entidade Formadora em Portugal

SEMINÁRIO 8

Monitorização do Desempenho Internacional
ASSOCIACÃO
EMPRESARIAL FA F E
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C E LO R I C O DE BASTO

é entidade certiﬁcada pela

O propósito deste seminário é a avaliação em contexto de mercado internacional,
através do sistema de Balanced Scorecard (BSC), a relação entre o desempenho
organizacional e o plano estratégico da mesma.

